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על סדר היום

הרקע לפרויקט•
תקציר שלב ניתוח החלופות•
ניתוח כלכלי•
דיון  •
המלצות•



רקע לפרויקט

,  הטיפול בפסולת חקלאית סובל שנים רבות מהיעדר רגולציה והיעדר אכיפה
:  סיבות מרכזיות2בגלל 

נזק סביבתי נמוך יחסית בהשוואה לפסולת תעשייתית•
הרצון להימנע מהשאת עלויות נוספות על החקלאות  •

החל מתחילת שנות האלפיים מדיניות המדינה כלפי הטיפול בפסולת חקלאית  
החלה להשתנות באופן מדורג לפי מידת הדחיפות בסוג הפסולת מה שמביא  

אותנו לגזם החממות ובתי הצמיחה

על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה הגורם האחראי להסדרת נושא האיסוף  
בהתאם למדיניות זו המועצה  . והטיפול בגזם החממות הינה המועצה האזורית

תושבים מגישים  . מקבלת צווי פינוי וזימון לשימועים במשרד להגנת הסביבה
תלונות על השלכת פסולת ושריפת גזם מה שמעצים את הלחץ של המשרד  

.לדרוש יישום של טיפול בגזם החקלאי
המזהם משלם-העקרון המנחה לטיפול בפסולת



 שם ישוב

 סה"כ פסולת 

לישוב

 פרחים 

)מעוצה-גזם 

ירוק(

 ירקות )גזם 

ירוק(

 סה"כ גזם 

 תמרים מטעים הדריםחממות

 סה"כ גזם 

 תמרים מטעים הדריםמטעים

 סה"כ 

גדמים

 157         -       7         150       85                -        10            74            4,242            4,239         3                 4,670            אוהד

 3             -       3           -          4                  -        4                -               -                    -                 -                17                 בני נצרים

 459         -       193     266       419              -        287          132            -                    -                 -                885               בארי

 2,440      -         -        2,440    1,210           -          -             1,210       4                   4                  -                31,975          גבולות

 58           -       17       42         45                -        25            21            2,239            2,239           -                2,798            דקל

 169         -       23       146       107              -        35            72            81                 81                -                21,343          חולית

 498         -       498       -          740              -        740            -             1,172            1,172           -                2,465            יבול

 303         -       63       241       212              -        93            119          5,452            5,452           -                6,207            ישע

 21           -       21         -          31                -        31              -             2,845            2,845           -                3,021            יתד

 206         -       206       -          306              -        306            -               -                    -                 -                11,586          כיסופים

   -            -                 -                  כרם שלום

   -            -         -          -            -                 -          -               -             10,641          10,641         -                11,109          מבטחים

 86           -       86         -          127              -        127            -               -                    -                 -                218               מגן

   -            -         -          -            -                 -          -               -               -                    -                 -                5                   נווה

 136         -       21       115       89                -        31            57            242               242              -                10,328          ניר יצחק

 103         -       103       -          152              -        152            -               -                    -                 -                35,850          ניר עוז

 97           -       97         -          145              -        145            -             125               125              -                9,962            נירים

 213         -       1         212       107              -        2              105          78                 78                -                404               סופה

 192         -       167     25         260              -        248          12            3,043            3,043           -                22,194          עין הבשור

   -            -         -          -            -                 -          -               -               -                    -                 -                10,973          עין השלושה

 10           -       10         -          15                -        15              -             10,334          10,334         -                90,925          עמיעוז

 175         -       81       94         167              -        120          47            2,607            2,607           -                3,236            פרי גן

 

צאלים/גבולו

   -            -                 -                 ת

 5,497      -       1,074  4,423    3,789           -        1,596       2,194       170               170              -                9,483            צוחר

 396         -         -        396       196              -          -             196            -                    -                 -                3,970            רעים

 396         -         -        396       196              -          -             196            -                    -                 -                3,970            רעים

 202         -       127     76         225              -        188          38            1,474            1,471         3                 1,967            שדי אברהם

 1,407      -       254     1,153    949              -        377          572          2,380            2,380           -                4,846            שדה ניצן

   -            -                 -                  שלומית

   -            -         -          -            -                 -          -               -             4,215            4,215           -                4,399            תלמי אליהו

 157         -       154     4           230              -        228          2              2,304            2,304           -                2,792            תלמי יוסף

                6       53,641          53,647       5,048       4,761        -           9,808  10,177  3,205       -    13,382 

 גדמים גזם

גזם יבש טוןגזם לח טון

53,64726,823כ גזם חממות"סה

23,19016,232גזם מטעים

דונם חממה מתקבל1מכל 
טון גזם יבש לעונה1



5

כמותכלי צמ"ה נדרשיםחלופה

כוח 

אדם 

נדרש

הערכת 

עלות 

ליחידה

סה"כ הערכת 

עלות
חסרונותיתרונות

ריסוק באתר 

      1,600,000  111,600,000מכונת ריסוק 30 טון/שעהמרכזי

      2,800,000     44700,000משאיות מנוף

         850,000     11850,000שופל לאתר מרכזי 

      5,250,000 

ריסוק בשטח 

      1,200,000  111,200,000מכונת ריסוק 15 טון/שעההחממות

      1,400,000     22700,000משאית רם סע

         500,000     11500,000שופלון

           40,000       410,000אמבטיות

      3,140,000 

גריסה בתוך 

         1430,000420,000מקצצת תוףהחממות

      1,400,000     22700,000משאית רם סע

         55180,000900,000טרקטור גורר + כף קדמית

           40,000       410,000אמבטיות

      2,760,000 

      1,200,000  111,200,000מכונת ריסוק 15 טון/שעהריסוק במפח"ק

      1,400,000     22700,000משאיות מנוף

         850,000     11850,000משאית פול- 30 טון 

         400,000     11400,000שופלון

           80,000       420,000אמבטיות

      7,295,000הקמה והסדרה של 23 מפחק"ים

    11,225,000 

עלות המערך בלבד 
3,930,000

מערך הנשען על המצב 

הקיים והמוכר 

לחקלאים, מערך 

שיביא לשדרוג כולל 

של הטיפול בפסולת 

החקלאית ולא רק של 

הגזם

יכול לשרת גם את 

המערך העירוני של 

המועצה , אין בעיה 

להתמודד עם חוטים 

ואין חשש להעברת 

מחלות

עלות תפעול  והשקעה 

גבוהה

יכול לשרת גם את 

המערך העירוני של 

המועצה , אין בעיה 

להתמודד עם חוטים 

ואין חשש להעברת 

מחלות

אין יכולת להתמודד 

עם חוטים, לא יכול 

להשתלב מערך 

העירוני של המועצה 

ולא לתת שירות 

לשאר מקורות הגזם 

החקלאי ממטעים 

ופרדסים  , מידת 

התאמה לצרכים של 

הקומפוסט לא ברור

מערך זול יחסית, 

מערך שנשען על 

האגודה החקלאית 

ולא על המועצה 

האזורית , ניתן לעשות 

שימוש בכלים 

שקימים אצל 

החקלאים

החלופות שזוהו כרלוונטיות לבחינה הן  

חלופת הריסוק באתר מרכזי וחלופת  

ק"במפחהריסוק 



ריסוק  , תחשיב כלכלי למערך האיסוף
שינוע וטיפול בגזם  

6

עלות הקמה

כמותכלי צמ"ה נדרשיםחלופה

כוח 
אדם 

נדרש

הערכת 
עלות 

ליחידה

סה"כ הערכת 
עלות

חסרונותיתרונות

ריסוק באתר 
      1,600,000  111,600,000מכונת ריסוק 30 טון/שעהמרכזי

      2,800,000     44700,000משאיות מנוף

         850,000     11850,000שופל לאתר מרכזי 

      5,250,000 

יכול לשרת גם את 
המערך העירוני של 

המועצה , אין בעיה 

להתמודד עם חוטים 

ואין חשש להעברת 

מחלות

עלות תפעול  והשקעה 
גבוהה

      1,200,000  111,200,000מכונת ריסוק 15 טון/שעהריסוק במפח"ק

      1,400,000     22700,000משאיות מנוף

         850,000     11850,000משאית פול- 30 טון 

         400,000     11400,000שופלון

           80,000       420,000אמבטיות

      7,295,000הקמה והסדרה של 23 מפחק"ים

    11,225,000 

עלות המערך בלבד 

3,930,000

מערך הנשען על המצב 
הקיים והמוכר 

לחקלאים, מערך 

שיביא לשדרוג כולל 

של הטיפול בפסולת 

החקלאית ולא רק של 

הגזם



עלות כוח אדם  

7

ריסוק באתר מרכזי

סך השכר  השנתי עלות שכר משרה מספר אנשים כ"א

מפעיל שופל 

          168,000   1114,000ומרסקת

נהג משאית דבל

          672,000   4414,000נהג משאית מנוף

מנהלת תפעול 

          168,000   1114,000ושירות

       1,008,000סך העלות

תוספת מחיר לטון 

עבור שכר עבודה 

לפי 19,500 טון 

                   48בשנה

ריסוק במפחקים

סך השכר  השנתי עלות שכר משרה מספר אנשים כ"א

מפעיל שופל 

          168,000   1114,000ומרסקת

          168,000   1114,000נהג משאית דבל

          336,000   2214,000נהג משאית מנוף

מנהלת תפעול 

          168,000   1114,000ושירות

          840,000סך העלות

תוספת מחיר לטון 

עבור שכר עבודה 

לפי 19,500 טון 

                   40בשנה

העלות אינה כוללת את 

עלויות תפעול נוספות  

מעבר למערך ק"למפח

הגזם

המחיר לטון מבוסס  

על כמות של  

טון בשנה  21,000



עלות אחזקה

8

עלות אחזקה ריסוק במפחקים

יחידה עלות הוצאה

סך הכול עלות 

שנתית בחישוב  -

21,000 טון

          315,000שקל לטון15כניסת חומר לפתרון קצה  

משאית מנוף -דלק , ביטוח 

          260,000שקל ליום 650ואחזקה

          130,000שקל ליום 650משאית דבל 

          700,000שקל לשעת עבודה 500מרסקת 

          120,000שקל ליום 600שופלון

       2,365,000סה"כ

                 113עלות לטון אחזקה 

העלות אינה כוללת את 

עלויות תפעול נוספות  

מעבר למערך ק"למפח

הגזם

עלות אחזקה ריסוק באתר מרכזי

יחידה עלות הוצאה

סך הכול עלות 

שנתית בחישוב  -

הערות21,000 טון

          315,000שקל לטון15כניסת חומר לפתרון קצה  

משאית מנוף -דלק , ביטוח 

משאיות מנוף 4          728,000שקל ליום 650ואחזקה

                  -משאית דבל 

אין צורך במשאית 

פול טרילר

          868,000שקל לשעת עבודה 620מרסקת 

 מרסקת חשמלית 

במקום על סולר

          120,000שקל ליום 600שופלון

       2,031,048סה"כ

                   97עלות לטון אחזקה 

המחיר לטון מבוסס  

על כמות של  

טון בשנה  21,000



ריסוק באתר קצה-טבלת ריכוז  תחשיב כלכלי

9החברה הכלכלית לפיתוח אשכול  

שנה ה' שנה דשנה ג שנה ב שנה א' 

80%95%95%95%95%הצטרפות חקלאים 

                19,950                19,950                19,950                19,950               16,800טון מוערך 

הוצאות

              299,250              299,250              299,250              299,250             252,000עלות כניסת חומר לאתר פתרון קצה  

              412,300              412,300              412,300              412,300             347,200עלות עבודת מרסקת 

עלות אחזקת משאית פול טרילר 

              691,600              691,600              691,600              691,600             582,400עלות אחזקת משאית מנוף 

              114,000              114,000              114,000              114,000               96,000עלות תחזוקת שופלון  

              960,000              960,000              960,000              960,000             960,000קרן חידוש ציוד בגובה הפחת השנתי )20%( לשנה

              957,600              957,600              957,600              957,600             806,400עלות כ"א 

3,044,000         3,434,750          3,434,750          3,434,750          3,434,750          

עלות הנהלה וכלליות 

                99,750                99,750                99,750                99,750               84,000משרדיות והנהלת חשבונות

           3,534,500           3,534,500           3,534,500           3,534,500          3,128,000עלות כולל לשנה

                     177                     177                     177                     177               186.19המחיר לטון  המאזן - ללא רווח 

                230.32                230.32                230.32                230.32               242.05מחיר לטון עם רווח תפעולי בשוק



ם"במפחקיריסוק -טבלת ריכוז  תחשיב כלכלי

10החברה הכלכלית לפיתוח אשכול  

שנה ה' שנה דשנה ג שנה ב שנה א' 

80%95%95%95%95%הצטרפות חקלאים 

                19,950                19,950                19,950                19,950               16,800טון מוערך 

הוצאות

              299,250              299,250              299,250              299,250             252,000עלות כניסת חומר לאתר פתרון קצה  

              665,000              665,000              665,000              665,000             560,000עלות עבודת מרסקת 

              123,500              123,500              123,500              123,500             104,000עלות אחזקת משאית דבל 

              247,000              247,000              247,000              247,000             208,000עלות אחזקת משאית מנוף 

              114,000              114,000              114,000              114,000               96,000עלות תחזוקת שופלון  

              786,000              786,000              786,000              786,000             786,000קרן חידוש ציוד בגובה הפחת השנתי )20%( לשנה

              798,000              798,000              798,000              798,000             672,000עלות כ"א 

2,678,000         3,032,750          3,032,750          3,032,750          3,032,750          

עלות הנהלה וכלליות 

                99,750                99,750                99,750                99,750               84,000משרדיות והנהלת חשבונות

           3,132,500           3,132,500           3,132,500           3,132,500          2,762,000עלות כולל לשנה

                     157                     157                     157                     157               164.40המחיר לטון  המאזן - ללא רווח 

                204.12                204.12                204.12                204.12               213.73מחיר לטון עם רווח תפעולי בשוק



השוואת החלופות

11החברה הכלכלית לפיתוח אשכול  

בהתייחס לכלל המשתנים ובכלל זה לעלויות  

לבעיות תפעול עתידיות והרצון , ההקמה

.ם"במפחקלהימנע מהמשך המצב שקיים 

אנו חושבים כי חלופת הטיפול באתר קצה  

היא החלופה הנכונה ובעלת ההתכנות  

הגבוה ביותר למימוש

עלות הקמהחלופה
עלות כניסה  
לפתרון קצה

מחיר לטוןעלות אחזקה ותפעול  עלות כוח אדם

4,800,000299,2501,057,3502,177,900230הובלה וריסוק באתר קצה

ק ושינוע לאתר "הובלה וריסוק במפח
11,225,000299,250897,7501,935,500204קצה

3,930,000עלות למערך הגזם בלבד  

הנחות למודל

3משאית חובק גזם לאתר דיה תעשה 
סבבים ביום  

6ק תעשה "משאית חובק גזם למפח
סבבים ביום  


